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O Ministério da Educação baixará ainda neste mês uma resolução que pretende dar uma 
guinada no ensino profissionalizante do País. Vai estabelecer as regras para a introdução do 
ensino do empreendedorismo obrigatório em todos os cursos oferecidos pela rede que tem o 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), um programa 
executado pelas escolas técnicas federais, instituições de capacitação de mão de obra e 
instituições (Sesc, Senai, Sebrae, etc.), de governos estaduais e até organizações particulares.  
 
No mesmo sentido, instituições de ensino superior querem reagir à pecha de que só formam 
empregados. Vai lançar o concurso Desafio Universitário Empreendedor, uma versão mais 
ampla do bem sucedido game Desafio Sebrae aplicado há anos para incutir nos estudantes 
uma nova opção de carreira profissional longe da carteira assinada.  
 
Ao mesmo tempo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
finaliza proposta para levar o ensino do empreendedorismo a praticamente todas as escolas 
públicas do País. E às particulares que quiserem embarcar nessa travessia. A ideia é despertar 
no aluno a alternativa de abrir o próprio negócio e o espírito da proatividade e da 
determinação para o sucesso profissional e pessoal.  
 
Essas ações integraram o leque de novidades anunciadas durante o I Encontro Nacional de 
Educação Empreendedora. Promovido pelo Sebrae, o evento reuniu representantes do 
chamado Sistema S, das universidades, escolas técnicas e personalidades de peso 
interessadas em dar uma cor na educação brasileira.  
 
Um dos pontos mais emblemáticos do evento foi a assinatura de acordo de cooperação técnica 
entre o Sebrae e o Ministério da Educação, que cria no País o Pronatec Empreendedor, uma 
versão mais desafiadora do Pronatec. A partir do próximo semestre, estudantes de 15 cursos 
da rede pública de ensino técnico passam a ter a disciplina de empreendedorismo em seus 
currículos.  
 
A meta é chegar a 1,5 milhão de estudantes de todo o País, com a capacitação de sete mil 
professores até 2014 e a oferta de mil bolsas de estudo para os professores interessados em 
cursos de especialização e até mestrado em Educação Empreendedora.  
 
Criado em outubro de 2011, o Pronatec tem como objetivo expandir, interiorizar e 
democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a 
população. Para isso, prevê subprogramas, projetos e ações de assistência técnica e financeira 
que, juntos, oferecerão oito milhões de vagas a brasileiros de diferentes perfis até 2014. Os 
subprogramas proporcionam formação para o trabalho a jovens e adultos nas redes estaduais 
e federais de nível médio de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), além do Sistema 
Nacional de Aprendizagem (SNA).  
 
A assinatura do convênio foi realçada com a presença do vice-presidente da República, Michel 
Temer, do ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e do presidente do Sebrae, Luiz Barretto. 
Temer destacou que a parceira incentiva o ensino técnico e o crescimento econômico. "O 
Sebrae se junta ao Ministério da Educação para cuidar do empreendedorismo. O Sebrae 
caminha cada vez mais para ajudar no desenvolvimento do País", diz.  
 
Com essa iniciativa, o Ministério da Educação agrega ao aluno a perspectiva do autoemprego, 
além do desenvolvimento de competências empreendedoras, fundamentais tanto para a vida 
pessoal quanto profissional. O acordo prevê a construção de saberes para o desenvolvimento 
de competências ligadas, entre outros aspectos, à aplicação de conceitos e princípios de gestão 
e à percepção e análise de condições de oportunidade de mercado.  
 
"Precisamos criar uma cultura empreendedora nos jovens. Isso aumenta a produtividade, a 
cultura de inovação e a competitividade no Brasil", disse o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante. "O comportamento empreendedor é útil para quem vai ter o próprio negócio ou 
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para quem vai trabalhar em uma empresa. O mercado de trabalho está cada vez mais 
competitivo e globalizado, exige trabalhadores qualificados, mas que tenham um diferencial", 
apontou presidente do Sebrae.  
 
O Sebrae será responsável pela capacitação dos professores, que será realizada via Internet, 
durante quatro semanas, com duração total de 32 horas. Capacitados, os professores poderão 
aplicar a disciplina nas salas de aula. Será oferecida uma disciplina de empreendedorismo que 
terá até 52 horas de duração. A matéria será obrigatória e fará parte do currículo de 15 
cursos, entre eles cabeleireiro; cuidador de idoso; promotor de vendas; montador e reparador 
de computadores e técnico em informática.  
 
Dentre as principais competências a serem desenvolvidas durante a disciplina estão: 
compreender o mercado de trabalho e o mundo do trabalho para o desenvolvimento do seu 
projeto de vida; identificar os tipos de empreendedorismo e suas características; reconhecer a 
importância do desenvolvimento de atitudes empreendedoras para o seu projeto de vida e 
desenvolver um plano de vida e carreira.  
 
O Pronatec Empreendedor terá três etapas. A primeira é a de sensibilização, com objetivo de 
mobilizar estudantes, educadores e instituições de ensino para a temática do 
empreendedorismo. Para isso, serão disponibilizados pelo Sebrae materiais de divulgação 
como cartilhas, publicações, vídeo, banners, entre outros.  
 
A próxima fase é a capacitação de estudantes e professores, passo em que ocorre o ensino da 
disciplina e a oferta de especialização ou mestrado na área de Educação Empreendedora para 
os docentes. Por último, haverá uma premiação para ações de discentes, educadores e 
instituições que apresentarem bons relatos e experiências resultantes de atividades de 
empreendedorismo.  
 
Ensino médio  
 
Os alunos do ensino médio das escolas públicas terão a oportunidade de aprenderem sobre 
empreendedorismo. O projeto Despertar, oferecido pelo Sebrae do Rio Grande do Norte, será 
aplicado em todos os estados por meio do Sebrae Nacional. O projeto surgiu em 2003 e nesses 
dez anos já capacitou mais de 26 mil alunos e 573 professores das escolas públicas. A intenção 
é que os alunos do ensino médio particular também tenham acesso.  
 
É outra novidade lançada durante o Encontro Nacional de Educação Empreendedora. A 
capacitação é promovida nos horários em que os alunos não têm aula e tem uma carga horária 
de 96 horas, sendo aplicada por aproximadamente três meses. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A5. 
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